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Hyrje
Sekretariati i KKEI ka filluar një strategji dhe program të ri me mbështetjen e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH). Ky program ka filluar në bazë të një Memorandumi të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet
Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe BERZH (nënshkruar nga Kryeministri i Kosovës) i cili ka për qëllim
përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, investimeve si dhe qeverisjes së mirë në Kosovë.
Në këtë memorandum BERZH-i ka marrë përsipër mbështetjen dhe forcimin e ndikimit dhe efikasitetin e dialogut
publiko-privat përmes mbështetjes së Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime.
Sekretariati i KKEI ka për qëllim të ofrojë mbështetje analitike në punën e Këshillit si dhe të monitorojë zbatimin e
rekomandimeve dhe konkludimeve të Këshillit si dhe të ndërmarrë veprime kur ato nuk janë zbatuar në kohë.
Bazuar në përvojën e BERZH-it në krijimin dhe financimin e Sekretariatit të platformave të ngjashme të dialogut
publiko-privat në të gjitha vendet e saj të funksionimit dhe njohjen e angazhimit të vërtetë të qeverisë për reformën
e klimës së investimeve dhe bazat e saj të forta të Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime, BERZH u zotua
të mbështesë një Sekretariat profesional të pavarur për të marrë këto funksione. BERZH do të monitorojë nga afër
progresin në vend dhe do të bëjë ndryshime / përmirësime ku është e mundur, për të siguruar funksionimin efektiv
të Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime.
KKEI (Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime) është platformë gjithëpërfshirëse për dialogun e nivelit të
lartë ndërmjet qeverisë dhe komunitetit të biznesit, ku anëtarë janë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar (donatorët
aktivë në zhvillim ekonomik). KKEI ka për qëllim të adresojë prioritetet dhe sfidat, të zbatojë të gjitha reformat
gjithëpërfshirëse me qëllim të mbrojtjes së ambientit të të bërit biznes, eliminimit të barrierave, forcimit të sektorit
privat në Kosovë dhe tërheqjen e investimeve të huaja në vend.

Anëtarët janë përfaqësues të
Ministrive përkatëse si dhe
Odave apo Asociacioneve
kyçe të bizneseve në Kosovë.
Kjo platformë është e
dizajnuar për të krijuar qasje
gjithëpërfshirëse në mënyrë
që të sigurohet koordinim i
plotë ndërmjet palëve.
Këshilli forcon rolin e
sektorit
privat
dhe
Asociacioneve të biznesit në
monitorimin e efikasitetit të
reformave të qeverisë.
Për të rritur efikasitetin e
punës së Këshillit dhe për t’a
bërë
një
platformë
konstruktive për dialogun publiko-privat, Banka Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është pajtuar t’a
mbështesë këtë Këshill, bazuar në një Memorandum të Mirekuptimit të nënshkruar nga qeveria e Kosovës
(nënshkruar nga z. Isa Mustafa, ish-Kryeministër i Kosovës), për përmisimin e klims së të bërit biznes, investimeve
dhe qeverisjes së mirë në Kosovë. Mbështetja e BERZH ndaj Këshillit ka të bëjë me krijimin dhe financimin e një
Këshilli të përbërë nga profesionistë të pamvarur.
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Sekretariati professional i
KKEI ka për qëllim të ofrojë
mbështetje analitike për punën
e Këshillit, mbikëqyrë zbatimin
e
rekomandimeve
dhe
konkludimeve të Këshillit, dhe
të përcjellë kur rekomandimet
nuk implementohen në kohë.
BERZH do ta vlerësojë nga
afër progresin e bërë në vend
dhe do të bëjë ndryshime /
përmirësime ku është nëvoja,
në mënyrë që të sigurohet një
funksionim efikas i Këshillit
Kombëtar për Ekonomi dhe
Investime.

Rezultatet e arritura:
 Ekipi i ekspertëve të paanshëm është kompletuar përmes një procesi transparent me qëllim
ngritjen e Këshillit në një nivel profesional dhe analitik
 Rregullorja e KKEI është ri-hartuar bazuar në ndryshimet e Ligjit për Qeverinë dhe
ndryshime të tjera të lidhura me të;
 Ri-aktivizimi i grupeve punuese mbi baza tematike.
 Janë mbajtur takime konstruktive të punës me përfaqësuesit e sektorit privat / anëtarë të
KKEI
 Është draftuar dokumenti me kërkesat / prioritetet e sektorit privat për vitin e ardhshëm;
 Takimet po mbahen vazhdimisht me nëngrupet punuese në lidhje me aftësitë e punës në
tregun e punës dhe pengesat administrative
 Kemi dizajnuar një faqe të re të internetit dhe kemi aktivizuar faqet e rrjeteve sociale me
qëllim të rritjes së transparencës në vendime dhe punën e këshillit;
 Kemi forcuar bashkëpunimin me kabinetin e Kryeministrit;
 Prezantimi i rolit dhe ndikimit të Këshillit në qeverisjen e mirë të vendit tek anëtarët e rinjë.
 Rrjetëzim me palët e interesit të KKEI
 Analizimi i disa prej temave me prioritet në mënyrë që të lehtësohet vendim marrja.
 Kriteret për anëtarësim dhe anëtarët nga sektori privat janë shqyrtuar dhe përditësuar.
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Detajet e Këshillave të Investimeve të mbështetura
nga BERZH:
Gjatë dekadës së kaluar, BERZH ka mbështetur krijimin dhe forcimin e platformave për dialog publiko-privat, ku
bizneset dhe politikëbërësit bëhen bashkë në mënyrë që të adresojnë sfidat e klimës së investimeve në mënyrë
sistematike dhe të orientuar drejt rezultateve.
Në disa vende, BERZH ka mbështetur themelimin e Këshillave të Investimeve duke zgjedhur zyrtarë të lartë,
asociacone të bizneseve dhe agjencitë shumëpalëshe, duke themeluar Sekretariatin për Këshillin e Investimeve i cili
do të ofrojë mbështetje analitike, organizative dhe profesionale për anëtarët e saj.
BERZH-i ka themeluar Këshillin e parë të Investimeve në vitin 2007 si pjesë e Iniciatives së Shteteve të Azisë
Qëndrore. Këto Këshilla nuk kanë qëllim të zëvendësojnë aktivitetet e ndonjë Ministrie, Agjencie apo Institucioni.
Përkundrazi, këto janë të dizajnuara për të ofruar një platformë dialogu në mes sektorit privat dhe autoriteteve në
mënyrë që të përdoret përvoja e
sektorit privat për të përmirësuar
përmbajtjen dhe dobinë nga
reformat e politikave të qeverisë.
Poashtu, Këshillat e Investimeve
forcojnë rolin e sektorit privat si
dhe
shoqërisë
civile
në
monitorimin e efikasitetit të
aktiviteteve të qeverisë në
reformat
qeverisëse.
Kryeministri apo Presidenti është
udhëheqësi i Këshillit. Këshillat
e Investimeve nuk funksionojnë
vetëm për të mbështetur sektorin
privat, ata janë pjesë e një grupi kompleks të institucioneve, politikave dhe reformave. Për dialogjet publiko-private,
këto platforma luajn një rol jetik duke kontribuuar në një situatë të qëndrueshme ekonomike.
Hapi i parë në identifikimin e një potenciali konkret për biznes është, sigurisht, hyrja në dialog. Në mënyrë që
partneriteti të zhvillohet me të vërtetë, ndëgjimi, zgjedhjet e duhura të politikave, dhe planifikimi afatgjatë duhet të
jetë në top prioritetet e qeverisë.
 Në njërën nga shtetet, Këshilli ka kontribuar në miratimin dhe amandamentimin e më shumë se 100 ligjeve
dhe rregulloreve të rëndësishme që nga krijimi i tij në vitin 2007.
 Në njërën nga shtetet, platforma vendore për dialogun publiko-privat, ka mbështetur autoritetet në procesin
e reformave në sistemin e inspektimit, i cili çoi tek përmirësimi i renditjes së përformancës së të bërit biznes
në renditjen e Bankës Botërore.
 Në njërën nga shtetet, Këshilli krijoi një forum në të cilin zyrtarët shtetëror dhe sektori privat u pajtuan në
fillimin e reformave me qëllim të thjeshtësimit të procedurave për regjistrimin e bizneseve si dhe marrjen e
lejeve dhe licencave.
 Në një shtet tjetër Këshilli Ekonomik ka qenë i suksesshëm në sigurimin e aprovimit të një numri të
konsiderueshëm rregulloresh nga qeveria, duke përfshirë këtu edhe lehtësimin e kërkesave për
eksport/import. Këshillat e Investimeve promovojnë qeverisjen korporative, këto përmirësojnë kualitetin
e këshillave të dhënë ndaj qeverisë nga sektori privat. Megjithatë, kjo qëndron e vërtetë përderisa këto
platforma qëndrojnë transparente, të pavarura dhe gjithëpërfshirëse.
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Aktivitetet e
Fundit
Këshilli Kombëtar për
Ekonomi dhe Investime do të
punoj afër me Qeverinë dhe
përfaqësuesit e Sektorit
Privat dhe asociacioneve të
biznesit për të gjetur zgjidhjet
më të mira të politikave për
rimëkëmbjen ekonomike.
Për më tepër, Sekretariati i
KKEI është duke punuar
intenzivisht në pjesën ë
riorganizimit dhe çështjeve të
tjera rregullative për ta
përshtatur Këshillin me
praktikat më të mira botërore
sa më shpejt që është e
mundur.

Sekretariati i KKEI është angazhuar momentalisht në
çështjet që kanë të bëjnë me situatën e krijuar me
rimëkëmbjen ekonomike duke kryer punën analitike në
çështjet me rëndësi të lartë siç janë ndikimi ekonomik,
implikimet ligjore për bizneset si dhe ndikimi në
punësim. Në anën tjetër, Sekretariati i KKEI është
duke mbledhur dhe rishikuar rekomandimet dhe
kërkesat që kanë të bëjnë me bizneset, të dërguara nga
përfaqësuesit e sektorit privat
Riorganizimi i KKEI - Sekretariati i KKEI në
bashkëpunim të ngushtë me Kryeministrin e Kosovës
ka bërë ndryshimet e nevojshme rregullative duke
përfshirë praktikat më të mira në vendimet e Qeverisë
në mënyrë që të sigurohet një funksionim më i mirë
dhe efikas i takimeve të KKEI.
Sekretariati i KKEI me udhëheqjen e Kryeministrit të
Kosovës, z. Hoti ka organizuar takimin e parë në
format të riorganizuar, më 20 Gusht 2020. Shumica e
anëtarëve ishin prezent ku edhe kishte kuorum për t’u
mbajtur takimi. Kryeministri Hoti theksoi rolin kryesor
të asociacioneve të biznesit gjatë procesit të pakos së
rimëkëmbjes.

Dukshmëria dhe Transparenca
Krahas riorganizimit, Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime në Kosovë, Sekretariati po
ashtu ka bërë edhe ribrandimin e Këshillit, duke ndryshuar emrin, logon dhe faqen e internetit me qëllim të arritjes
më të mirë të audiencës së duhur.
Faqja e Internetit të KKEI:
 Krijimi i një faqeje të internetit për herë të parë për Këshillin dhe populimi i saj vazhdimisht me
informacione dhe dokumente që nga krijimi i Këshillit
 Publikimi në kohë i aktiviteteve kryesore të Këshillit dhe Sekretariatit të tij
Mediat Sociale:
 Aktivë në tre platforma: Facebook, Tëitter dhe
LinkedIn
 Vazhdimisht azhurnohet dhe informohet
audienca për aktivitetet e vazhdueshme të
Këshillit dhe Sekretariatit të tij
Publikimet:
 Raporti Vjetor
 Buletini tre mujorësh
 Njoftime për shtyp pas çdo takimi
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Përmbledhje e Takimeve, Aktiviteteve dhe
rezultateve të KKZHE - Shtator 2019 - Mars
2020
1. Më 20 gusht u mbajt takimi i parë i Këshillit të riorganizuar. Temat kyçe të këtij takimi ishin pakoja e
rimëkëmbjes ekonomike dhe veprimet e nevojshme për lehtësimin e aktiviteteve të bizneseve.
2. Kryeministri i Kosovës, Z. Avdullah Hoti më 8 Qershor, 2020, ftoi anëtarët e Këshillit dhe përfaqësues
shtesë nga sektori privat në një takim konsultativ me Ministren e Financave, Ministrin e Tregtisë dhe
Industrisë, Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit dhe Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për
çështjet që lidhen me programin qeveritar dhe rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë Covid-19.
3. Sekretariati i KKZHE përgatiti dhe mbajti takimin e 11-të virtual të jashtëzakonshëm të KKZHE me
14 Prill, 2020 - Kryeministri, shtatë ministra, Drejtori i ATK (Administrata Tatimore e Kosovës),
Drejtori i Doganës së Kosovës, Zyra e Përfaqësuesit Special të BE-së, Komisioni Evropian, Ambasada
e SHBA, USAID, BERZH, Banka Botërore dhe të gjithë përfaqësuesit e asociacioneve të biznesit ishin
prezent në këtë takim.
4. Takimi i 9-të i KKZHE u mbajt më 14 Janar 2019 në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e
investimeve të huaja. Temat e tilla si parqet e inovacionit dhe zonat e veçanta ekonomike ishin fokusi
i këtij takimi.
5. Sekretariati i KKZHE zhvilloi një takim virtual të nivelit të lartë më 28 maj 2020 me Ministrinë e
Drejtësisë dhe Gjyqtarin nga Gjykata e Apelit, përkatësisht Departamenti i Tregtisë, së bashku me
përfaqësuesit e asociacioneve të biznesit.
6. Sekretariati i KKZHE mbajti takimin e parë të Grupit Koordinues i cili u organizua dhe u zhvillua më
05 maj 2020. Grupi Koordinues u krijua me qëllim të trajtimit dhe adresimit të çështjeve ekonomike të
sektorit privat si rezultat i trajtimit të pandemisë COVID-19, në mënyrë që të hartojë më tej politikat
ndërhyrëse.
7. Sekretariati i KKZHE organizoi një takim konsultativ më 28 Prill 2020 me Ministren e Ekonomisë,
Punës, Tregtisë, Industrisë, Sipërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, Ministrin e Financave dhe
Ministrin e Shëndetësisë së bashku me përfaqësuesit e sektorit privat për hartimin e fazave të hapjes
për bizneset pas Covid-19.
8. Sekretariati i KKZHE zhvilloi një Takim Virtual të Grupit të Nivelit të Lartë me Ministrin e Financave
dhe Transfereve dhe Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, i cili u mbajt më 16 Prill 2020 së
bashku me përfaqësuesit e asociacioneve të biznesit.
9. Takimi i Grupit Punues me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për Ligjin e Tregtisë së Brendshme u
mbajt pas mbledhjes së KKZHE. Një nga temat kryesore të identifikuara në këto takime ka qenë kërkesa
e unifikuar nga akterët e sektorit privat në fushën e tregtisë: ligji i brendshëm i tregtisë dhe çështjet e
pagesave gjatë marrëveshjeve kontraktuale.
10. Sekretariati i KKZHE organizoi një tryezë diskutimi për të finalizuar një përmbledhje të detajuar të
prioriteteve të sektorit privat. Ngjarja u vendos me përfundimin e një raundi të plotë të takimeve
individuale me përfaqësues të anëtarëve të sektorit privat të KKZHE. Gjatë këtyre takimeve
individuale, diskutimet u zhvilluan rreth prioriteteve kryesore bazuar në anëtarësimin e tyre dhe rrugën
përpara. Temat kryesore u përfshinë në agjendën e ngjarjes.
11. Për të marrë një pamje sa më të unifikuar nga ana e sektorit privat, Sekretariati i KKZHE organizoi
dhe kryesoi takimin e parë të tryezës së rrumbullakët me përfaqësues të sektorit privat. Struktura e
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takimit ishte fokusuar në fushat kryesore si: çështjet legjislative, pengesat tregtare, çështjet biznes me
biznes, dhe çështjet në lidhje me lehtësimin e investimeve dhe tërheqjen e IHD-ve në vend. Qëllimi
përfundimtar ishte që të përcaktohen temat më me prioritet për anëtarët e tyre (bizneset) të cilat mund
të përkthehen në tema për takimin e ardhshëm të KKZHE në vitin 2019
12. Sekretariati i KKZHE hartoi vendimin e Qeverisë për krijimin e Grupit Koordinues - Covid-19 dhe
sugjeroi anëtarët më aktivë tek Ministria e Ekonomisë & PTINIS
13. Sekretariati i KKZHE përgatiti tre raporte analitike:
a.

Masat e propozuara për Qeverinë e Kosovës - Rekomandimet e Sekretariatit të
KKZHE së bashku me të gjitha rekomandimet e asociacioneve të biznesit - anëtarët
dhe partnerët e tjerë të KKZHE;
b. Ndikimi ekonomik i pandemisë Covid-19 në Kosovë
c. Implikimet ligjore për bizneset - Covid -19
14. Sekretariati i KKZHE përgatiti listën e vendimeve të lëshuara nga Qeveria, Ministritë dhe Autoritetet
Publike në lidhje me Pandeminë COVID - 19.
15. Ekipi profesional i Sekretariatit të KKZHE ka përgatitur këto raporte analitike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raporti analitik mbi projektligjin e ri për Tregtinë e Brendshme;
Raporti analitik për projektligjin e ri për inspektimet;
Raport analitik mbi implikimet për Kosovën të klasifikimit të Bankës Botërore të vendeve
të reja sipas nivelit të të hyrave;
Raport analitik mbi Pagesat e Vonuara në Transaksionet Komerciale/Tregtare;
Raport analitik mbi projektligjin e ri për Tregtinë e Jashtme;
Raport analitik për Ligjin e Punës dhe Ligjin për Pushimin e Lindjes dhe Pushimin
Prindëror
Raport analitik mbi Mangësitë e Aftësive në Tregun e Punës.

16. Sekretariati i KKZHE hartoi rregulloren e re për punën e KKZHE, në lidhje me strukturimin e qeverisë
së re, procedurat e strukturuara të anëtarësimit, duke pasqyruar praktikat dhe përvojat më të fundit të
Këshillave të Investimeve të mbështetur nga BERZH.
17. Sekretariati i KKZHE përgatiti matricën e të gjitha çështjeve të ngritura nga përfaqësuesit e
asociacioneve të bizneseve dhe të gjitha Ministritë përkatëse, dhe periodikisht gjatë dy muajve e ka dërguar
përsëri me përgjigje, veprime / aktivitete nga institucionet përkatëse.
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Duke shikuar përpara
Në takimet e ardhshme, Këshilli do të trajtojë çështje që lidhen me klimën e investimeve në kontekstin e
zvogëlimit të barrierave në tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Sekretariati në bashkëpunim me
Ministritë përkatëse dhe institucionet e tjera dhe gjithashtu odat e biznesit do të vazhdojnë të organizojnë
tryeza konsultative. Temat që pritet të trajtohen nga Këshilli do të jenë ndryshimi i ligjeve të veçanta
përkatëse, transformimi ekonomik, dixhitalizimi i
ekonomisë dhe gjithashtu ndërmjetësimi si një
mekanizëm
alternativ
për
zgjidhjen
e
mosmarrëveshjeve.
Një nga aktivitetet kryesore do të jetë përcaktimi i
agjendës ekonomike për vitin 2021 në bashkëpunim të
ngushtë me anëtarët e KKEI-së, duke bashkangjitur një
dokument me propozime të përgatitur nga Sekretariati,
dhe temat më të votuara do të përshkruhen në agjendën
ekonomike 2021.
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Mbështetur nga:

Adresa:
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

Për më shumë informacione ju lutem vizitoni:
ëëë.ncei-ks.com
https://ëëë.facebook.com/NCEIKosovo
https://tëitter.com/NCEIKosovo
https://ëëë.linkedin.com/in/ncei-kosovo-b341061a4/

Numri kontaktues:
038 200 365 25
Email:
info@nced-ks.com
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